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NB Waar in deze handreiking declareren/declaratie staat, kunt u ook
factureren/factuur lezen.
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Inleiding
Over trajectfinanciering
Met trajectfinanciering wordt in deze handreiking de mogelijkheid om de financiering
van een traject of arrangement in (twee) delen op te splitsen bedoeld. Gemeente en
aanbieder spreken af dat een bepaald percentage bij de start van het
traject/arrangement mag worden gedeclareerd en het restant als het
traject/arrangement (volgens afgesproken resultaat) is beëindigd.
In ieder geval wordt van tevoren tussen gemeente en aanbieder afgesproken
hoeveel procent van het bedrag op welk moment mag worden gedeclareerd en zullen
deze declaraties samen uiteindelijk 100% van de afgesproken prijs voor het
traject/arrangement vormen.
Doel handreiking
Momenteel wordt trajectfinanciering op veel verschillende manieren toegepast in het
iWmo- en iJw-berichtenverkeer. Het werkveld heeft de wens uitgesproken om deze
variaties te beperken, zodat de complexiteit wordt verminderd.
Het doel van deze handreiking is om één landelijke werkwijze te hebben voor wie
gebruikmaakt van trajectfinanciering. Hiermee wordt voorkomen dat aanbieders en
softwareleveranciers met meerdere varianten rekening moeten houden. Als iedereen
op dezelfde manier omgaat met trajectfinanciering, worden de administratieve lasten
en de complexiteit verminderd. Hierdoor wordt de kans op fouten kleiner.
Meer informatie
Hebt u vragen of opmerkingen over deze handreiking? Neemt u dan contact op met:
Zorginstituut Nederland
Team Informatiestandaarden
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl
Bezoekadres
Eekholt 4
1112 XH Diemen
Postadres
Postbus 320
1110 AH Diemen
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Het nut van landelijke afspraken over samenwerking in het administratieve
proces
De informatiestandaarden iWmo en iJw zijn landelijke afspraken over samenwerking
in het administratieve proces. Ze zijn ontwikkeld om beleidsonafhankelijk te werken.
Net als iWlz geven iWmo en iJw een kader dat de inhoudelijke beleidsvrijheid niet
raakt, maar wel zorgt voor eenduidigheid in het administratieve proces en voor
duidelijke bedrijfsafspraken.
Hoe gebruikt u informatiestandaarden?
• Maak in je hele organisatie duidelijk dat landelijke afspraken bestaan over
samenwerking in het administratieve proces en dat ze zijn vastgelegd in de
standaarden iWmo en iJw.
• Betrek daarbij de collega’s van beleid, inkoop, financiële administratie, control en
informatiemanagement.
• Zorg ervoor dat de landelijke afspraken meegenomen worden in het beleids- en
inkoopproces.
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1 Werkwijze trajectfinanciering in iWmo 2.4 en iJw 2.4
Door de wijzigingen die in het declaratiebericht (303) in release 2.3 zijn
aangebracht (en in release 2.4 nog steeds gelden) is het mogelijk om in
euro’s te declareren. Hiermee is het mogelijk om voor trajectfinanciering
altijd dezelfde werkwijze te hanteren, die volledig wordt ondersteund door
het iWmo- en iJw-berichtenverkeer van release 2.3 en 2.4.
1.1 Beschrijving werkwijze
Het gaat om één traject/arrangement, dat in delen gefinancierd wordt. Op welke
momenten de aanbieder welke delen mag declareren, wordt buiten het
berichtenverkeer om vastgelegd in (contract)afspraken tussen gemeente en
aanbieder.
Het kan hierbij gaan om een vaste prijs: voor het betreffende traject/arrangement
geldt een vaste prijs, onafhankelijk van de cliënt. Het kan ook gaan om een variabele
prijs: voor het betreffende traject/arrangement geldt een maatwerkprijs voor de
betreffende cliënt.
Om een arrangement in delen te kunnen declareren, zal een ‘Toewijzing’ in euro’s
worden afgegeven. De declaraties worden vervolgens ook in euro’s ingediend.
Dit wordt zowel bij trajecten/arrangementen met een vaste als met een variabele
prijs toegepast.
1.2 Voorbeeld
In dit voorbeeld van trajectfinanciering hebben gemeente en aanbieder afgesproken
dat 70% aan het begin van het traject/arrangement mag worden gedeclareerd en
30% aan het eind. De uitgangspunten in dit voorbeeld zijn:



De declaratieperiode die is afgesproken is maandelijks;
Er wordt gedeclareerd volgens de methode ‘som over
declaratie/factuurperiode’.

NB Zie het document Casusbeschrijvingen bij de releases iWmo 2.4 en iJw 2.4 voor
de notatie van de voorbeeldberichten.
1.1.1 Toewijzing

De gemeente geeft een toewijzing in euro’s
Toewijzing (301):
ToegewezenProduct
Toewijzingnummer
Productcategorie
Productcode
Ingangsdatum toegewezen product
Einddatum toegewezen product
Volume
Eenheid
Frequentie
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af voor het traject/arrangement.

5627
50
50A09
10-07-2019
09-04-2020
9750,00
83 (euro's)
6 (totaal binnen geldigheidsduur beschikking)
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1.1.2 Declaratie begin traject/arrangement

De aanbieder declareert aan het begin van het traject/arrangement 70% van het
toegewezen bedrag.
Declaratie (303D):
Header
Declaratieperiode begindatum
01-07-2019
Declaratieperiode einddatum
31-07-2019
Factuur dagtekening
Valutacode
Totaal bedrag declaratie
Debet/Credit declaratie
Prestatie
Toewijzingnummer

05-08-2019
EUR
6825,00
D
5627

Productcategorie
Productcode
Productperiode begindatum
Productperiode einddatum

50
50A09

Geleverd volume
Eenheid

6825,00
83 (euro's)
6825,00
D
8567

Declaratiebedrag
Debet/Credit declaratiebedrag
Referentienummer

10-07-2019
31-07-2019

1.1.3 Declaratie eind traject/arrangement

De aanbieder declareert aan het eind van het traject/arrangement de resterende
30% van het toegewezen bedrag.
Declaratie (303D):
Header
Declaratieperiode begindatum
Declaratieperiode einddatum

01-04-2020
30-04-2020

Factuur dagtekening
Valutacode
Totaal bedrag declaratie
Debet/Credit declaratie

05-05-2020
EUR
2925,00
D

Prestatie
Toewijzingnummer
Productcategorie
Productcode
Productperiode begindatum
Productperiode einddatum
Geleverd volume
Eenheid
Declaratiebedrag
Debet/Credit declaratiebedrag
Referentienummer
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5627
50
50A09
01-04-2020
09-04-2020
2925,00
83 (euro's)
2925,00
D
12765
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1.2 Betrokken bedrijfsregels en invulinstructies

OP264
OP265
OP266
OP267
IV024
IV025
IV042
IV057
IV063

Voor ondersteuningsproducten met een outputgerichte werkwijze
wordt vastgesteld op welk moment gedeclareerd of gefactureerd
wordt.
Gemeente en aanbieder maken bij de inkoop één afspraak over de te
hanteren declaratie-/factuurperiode, die geldt voor alle zorg en
ondersteuning.
De aanbieder declareert of factureert een zorg- of
ondersteuningsproduct dat aansluit bij de toewijzing.
De aanbieder declareert of factureert in een eenheid die aansluit bij de
toewijzing.
Hoe moeten bedragen worden gevuld?
Hoe moet Product/Code gevuld worden?
Hoe moet de omvang van te leveren of geleverde ondersteuning
gevuld worden?
Hoe moet BerekendBedrag in de Prestatie gevuld worden?
Hoe moet ProductPeriode gevuld worden wanneer methode ‘som over
declaratie/factuurperiode’ gebruikt wordt?
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